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Tips voor het proces naar

TIP 1
Draagvlak verzamelen
Als je van start gaat wil je weten hoe er binnen de
organisatie over Open Data gedacht wordt. Wie
zien de meerwaarde? Zijn er enthousiaste
collega’s te vinden? Wie zijn vanuit hun functie
betrokken bij het onderwerp? Organiseer
bijeenkomsten waarin je eigen enthousiasme
uitdraagt en met anderen in gesprek gaat.
Verwerf politieke en bestuurlijke steun door aan
te sluiten op de Open Data beleidsuitgangspunten
op data.overheid.nl. Laat je inspireren door
voorbeelden die je kunt vinden op
www.openoverheid.nl

TIP 2
Verken maatschappelijke
meerwaarde en mogelijkheden
van inzet voor beleid
Het belang van Open Data om meer transparantie
te bewerkstelligen en nieuwe toepassingen te
laten ontstaan, wordt door velen erkend. Ook
voor overheidsorganisaties zelf kan Open Data
van grote toegevoegde waarde zijn. Bijvoorbeeld
omdat de organisatie minder informatieverzoeken hoeft af te handelen, of omdat er
nieuwe toepassingen ontstaan die de
dienstverlening verbeteren. Maar ook omdat
nieuwe toepassingen binnen de organisatie
nieuwe inzichten opleveren. Verken de
mogelijkheden die er zijn binnen de eigen
organisaties door gesprekken rond beleidsthema’s aan te gaan. Laat je daarbij leiden
door maatschappelijke vraagstukken.

TIP 3
Begin klein.
En vooral: begin!
Het is een veel gehoord devies: begin klein. Durf te
beginnen. Hoe klein het ook is, dat maakt niet uit.
Begin, en draag het voorbeeld uit. Ga geen dikke
rapporten schrijven, of enorme boekwerken.
Mensen zijn overtuigd of ze zijn het niet, maar
met een dik boekwerk ga je ze in elk geval niet
overtuigen. Het is voor heel veel mensen moeilijk
voor te stellen wat er mogelijk is met Open Data.
Zoek concrete voorbeelden, maak het tastbaar.
Publiceer een aantal datasets op
data.overheid.nl om ervaring op te doen.
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TIP 4
Vergroot de interne
betrokkenheid

TIP 5
Luister naar de omgeving en
werk samen

TIP 6
Schaalvergroten,
massa maken

Vergroot de betrokkenheid binnen je organisatie.
Niet alleen van degenen die in eerste instantie al
enthousiast waren, van iedereen. Zorg voor
commitment vanuit het management om
tijd en geld in te kunnen zetten om tot grotere
transparantie te komen, de eigen beleidsprocessen met Open Data te versterken
en het oplossen van maatschappelijke
vraagstukken te ondersteunen met Open Data.

Bij Open Data gaat het niet alleen om het
beschikbaar stellen van data. Natuurlijk is dit
belangrijk, en er zijn hergebruikers van data die dit
voldoende vinden. In praktijk blijkt dat concrete
vraagstukken voorleggen, enige tekst en uitleg
geven bij de data en helder communiceren de
kans vergroot dat er daadwerkelijk mee gewerkt
wordt. Biedt het dus beide aan: zowel de ruwe
data, als duiding. En wil je Open Data inzetten om
een concrete bijdrage te leveren aan het oplossen
van maatschappelijke problemen, of kwesties
binnen de eigen organisatie? Zorg dan voor
ruimte, tijd en middelen om die oplossingen te
kunnen laten ontstaan.

Maak het beschikbaar stellen van data en
samenwerking zoeken met anderen een
standaard onderdeel van beheerprocessen.
Open Data is een automatisme. Geef inzicht in
de data die binnen de organisatie beschikbaar is
en ga de dialoog aan om inzicht in behoefte te
krijgen. Sluit actief aan op behoeften die in lijn
zijn met de doelen van de eigen organisatie,
daarmee dien je maatschappelijke doelen en
vergroot je de slagkracht van de eigen organisatie.

Kijk ook op: data.overheid.nl/handreiking-bij-openen-van-data/
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